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ًِعٌةةٞل ةةرللذلً٘ٚةةٞل ُغةة٣ للللل:رابطةةٞلموٌةةو١لً٘رٙاوُٚةةولل
اهؾةوررلًةّلٗسارٝلاهخايوٚةٞللللل0124:لمب٘جبلاهقةزارلرمةٍلل

ٗٓةةٛل٣ٚٓةةٞللل2000ابزٙةةىلل11ٗاهدلٙةةخلٗاا٘اؽةة  ل لل
ًةّلل)):لععورٓولاذتةخٙ لاهغةزٙ للتط٘مٚٞل رللصٚوصٚٞ،ل

لزًافقلموٕٚش((.ٙزرلاهلللبٕليرلالٙفقٕٔل لاهخّٙ

ٞتزتلشل ٓخافلاهزابطٞلموٟل بعورلث ث: 

الوسطية األصالة االلتزام 
ٍٗشلولًلوتبل لمجٚعللاُ٘اكغ٘ط:لًقزٓولاهخا٢

ل.اه٘الٙو ،لٗممثونيل لمجٚعلًقوطعو لاه٘طّ
ٗاالابلااؤمتزلاهذٜلٙقٍلاجملوطلاألموٟل:ل٣ٚٓوتٔو

ل.اهاِفٚذٜ،لٗممثوٛلاالوتبلادتٔ٘ٙٞ
كىلمومللً٘رٙاوُٛلٙعادللمق٘ال ل:لمق٘ٙأو

ل.اهزابطٞ



تاعةةوْٗلًةةعلاهخٗهةةٞلمةةّلطزٙةةقلل:رابطةةٞلموٌةةو١لً٘رٙاوُٚةةو
رمةةٍل:لٗسارٝلاهغةةؤْٗلاالصةة ًٚٞلموةةٟلتِفٚةةذلًغةةزٗ لللل

.لٗذاةةٟلا ْل2003مةةخرا لاهاعوةةٍٚلاألؽةةوٛلًِةةذلصةةِٞلل
ل.ٗٙزبطٍٔلاتفوقلًغذلن

كٌةةول ْلاهزابطةةٞلتقةةَ٘لظٌٚةةعل مٌةةويلارتةةرللًةةّلتعوةةٍٚللللل
اهِةةوظل ًةة٘رلرٙةةٍِٔ،لًٗةةّل ؽةة ،لوا لاهةة ني،لُٗغةةزلل
ثقوفٞلاهاضوًسلٗاألية فلاهفوفةوٞلبةنيلف٣ةو لاجملاٌةع،لللللل
ٗكةةذالكفوهةةٞل ٙاةةوَلٗذفةةزلابةةورلٗبِةةو١لًضةةوجخلٗت ثٚثٔةةولللل

...لًٗضومخٝلاهفقةزا١لٗاتاةوجنيلٗبِةو١لااضا٘ؽةفو للللل
ل.ًّل مٌويلارترل.لاخل

لل لصِٞل15ليدلٝلاهزابطٞلهخ٠ل ْلكٌو
للٗذاٟلٗاهخمٜ٘لٗارترلٜلاالص ًٛلاهعٌى

ل.اهاٌِٜ٘



 رابطة علماء موريتانيا
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ٞٚل:اتعزٝلاهٌِ٘وج
ل.ٗاهعؾزٜلاتعزًٜؤصضٞلتعوٌٚٚٞلموٚولجتٌعلبنيلاهِعوًنيللٓٛ:تعزٙفٔو

للٙاطو ٕختزٙخلاهعوٌو١لاهزاصخنيلااطوعنيلموٟلاه٘امعلااعوؼلًٗول:لٓخفٔو
ل.للٗوكو١ًّلاُفاو،لًٗزُٗٞلٗفطِٞل

 ٙاٍلري٘يلاتعزٝلمّلطزٙقلًضوبقأولاهيتلاللٙغورنلفٚٔولل:لعزٗطلري٘شلو
اهقزاْلاهلزٍٙ،لٗتعخل ص٣وأول لًضا٠٘لاهاخؾؿل لاهفقٕل اللذفوظل

كٌولتعٌىلموٟلل.لااوهلٛلٗاهِر٘لٗاهؾزفلًّلشتاؾزليوٚىلٗ هفٚٞلابّلًوهم
ل. ُغو١لفزٗ ل لرايىلٗالٙو لاه٘طّ

 اهعوَ٘لاهغزمٚٞلٗبعضلاهعوَ٘لاهعؾزٙٞلكوفٞلتخرظل:لاهخراصٛاأِخل
 .رراصٚٞفؾ٘يلًّلي يلصاٞلاهقزٗرٙٞلٗوهمل

ل.للٗاهفا٠٘تقَ٘لاتعزٝلباخرٙبلط بٔولموٟلاهاخرٙطل
ِرٞلعٔزٙٞلهط بٔولكٌولتارٌىلاهزصَ٘لاهخراصٚٞلهوٌؤصضو لًتقخَلاتعزٝل

ل.ًٗوصذللٗهوٚؾوُؿلبوكو٘رٙواه٘طِٚٞلًّلاهاعوٌٚٚٞلهلٛلحيؾو٘الموٟلاهغٔورا ل
ًّلًّلاهعوٌو١لًّلاتعزٝ،ل  و ٍٔلٗهقخلختزدلٗهلللاذتٌخلث ثلرفعو ل

اااف٘منيل لًضوبقو لاهققوٝلٗاافانيلٗ صوتذٝلاهوغٞلاهعزبٚٞلٗاهذلبٚٞل
تقوخلبعقٍٔلٗظو٢ ل لاهضوملاهخٙ وً٘وصٛلٗاالرارٝلاالص ًٚٞ،لكٌول

ل.االموٌٚٚٞ



ُٞٚلااضوبقٞلاهقزا

ٓٛلًضوبقٞلمزاُٚٞلتوفشُٙ٘ٚٞلت يذلعلىلبزُوًخلتوفشُٙ٘ٛلٙا٘اؽىلبثٕلل
اخٝلعٔزّٙلٗمغزّٙلًٙ٘ولًختٕلتضعْ٘لرمٚقٞلٙ  لمدلل ذخ٠لاهقِ٘ا لل

ل.اهاوفشُٙ٘ٚٞ

ُٞلتغحٚعلٗتلزٍٙلمحوٞلكاوبلاهلللاهعشٙشلٗ مطو٢ٍٔلًولٙضارقُٕ٘لًّلًلو.
لٗمتِرٍٔل كدللج٘ا٢شلموٟلااضا٠٘لاه٘طينلهوفو٢شّٙلاهث ثٞلاألٗا٢ى

ااضوٌٓٞل ل جيورلجٚىلًّلاهقزا١لاا٘رٙاوُٚنيلاااٌلِنيلًّلزتوراٝلك ورل
ل.مزا١لاهقزاْلاهلزٍٙ

رمٍلبِٚاِولاهعقخٙٞلٗاهفقٔٚٞلاهيتلمتثىلبوهِض ٞلهغع ِولؽٌوَل ًوْل ل
ل.ٗجٕلم٘اؽ لاالضتزافو لاهفلزٙٞلٗاهفنتلٗاهؾزامو 

مورٝلاالما ورلهوٌرعزٝلاا٘رٙاوُٚٞلب٘ؽفٔولاهفقو١لاهعوٌٛلاهذٜلذفغل 
لا٘رٙاوُٚولٓ٘ٙأولاهثقوفٚٞلُٗوه لًلوُأولاااٌٚشٝلًّلي هٕ

اهعٌىلموٟل ُاودلبعضلاه خا٢ىلاالم ًٚٞلاهيتلتِ ثقلًّلاالص َلٗوهمل
ل.هوٌضوٌٓٞل لتثقٚ لاجملاٌعلٗحتؾِٕٚلًّلشتوطزلاهع٘اٞ

لتعزٙفٔو

ل ٓخافٔو

لٗٙغزفلموٟلااضوبقٞلك٘ك ٞلًّلك ورلاهعوٌو١لٗمزا١لاه وخ



لًلابلاالفاو١لٗاه ر٘ث

ل: ٓخافلاالاب
ل.تقخٍٙلفاوٜٗلًلا٘بٞلٗٓوتفٚٞلٙغزفلموٚٔولاهفقٔو١لٗاهعوٌو١

ٞٚل.ت هٚ لاهلابلٗاه ر٘ثلاهغزم

ل: صتوسا لاالاب
ٞٚل.تقخٍٙلاهلثرللًّلاهفاوٜٗلاالا٘بٞلٗاشلوتف
األرهٞلاهغوفٚٞل لاهزرل»:لت هٚ لٗط ومٞلكاوب

ل.«موٟلاهغ ٕلاه٘آٚٞ

ل.«ُقوعو لذ٘يلفقٕلاهعؾز»:لت هٚ لٗط ومٞلكاوب



 ُلًزكشلااعوً٘وتٚٞلٗاالُذل

ل: ٓخافلاازكش
ااضوٌٓٞل لرمٛلاجملاٌعللبوهققو١لموٟل ًٚٞلاهعؾزللللل

ل(. ًٚٞلااعوً٘وتٚٞ)
تلّ٘ٙلطو ٞلاهعوَ٘لاهغزمٚٞل لااعوً٘وتٚٞلاضومختٍٔل ل

ل.اه ر لٗاها هٚ 
ٞٚل.اهالّ٘ٙل لزتويلااعوً٘وتٚٞلبوهوغٞلاهعزبٚٞلٗاهفزُض

ل: صتوسا لاازكش
اهقٚوَلبث ثلرٗرا لتلِ٘ٙٚٞل لكىلصِٞلًِذل

ل.ٗاهِضو١لٗذاٟلا ْلهوزجويل2007صِٞل
ل.لطوهبلٗطوه ٞل لكىلرٗرٝلتلِ٘ٙٚٞل60تلّ٘ٙل
ل.ًِسل فورا لتلّ٘ٙلرتزجيٛلاازكش



لٗاالتؾويًلابلاالم َل

 لًلا ولاهضِٞلٓذٖلاهزابطٞلافاار
للً٘معول طوق لي هٕلًّٗل م ًٚو،
للاهضوذٞل ثزا١ل ىللٙٔخفل هلذلُٗٚو
ل ٓخافلحتقٚقلٗ ىللاهعوٌٚٞ،
للًلاض و لتثٌنيلٗ ىللاهزابطٞ
لاهزابطٞلبنيلااغذلنلاهعٌى

لاالم ًٛلااِدللٗٙلْ٘لٗاهخٗهٞ،
للتِغزلي هٕلًّلهوزابطٞلاهززلٛ
لٙاق٘يلاللٗذاٟلاهززلٚٞلً٘امفٔو

للل.موٚٔول ذخ
ل:اا٘معلمِ٘اْلٙوٛلٗفٌٚو

www.rabtta-oulema-mr.com 



 لًِاخ٠لاهفلزلاالص ًٛلٗذ٘ارلاهثقوفو

ل: ٓخافلااِاخ٠
ل. عومٞلثقوفٞلاه٘صطٚٞلٗاالماخاي
ٞٚل.ااغوركٞل لااِاخٙو لاالص ًٚٞلاهخٗه
ٛل. موًٞلاهِخٗا لذ٘يل علوال لاألًٞل لاجملويلاهفلزٜلٗاالجاٌوم

ل: ٍٓل صتوسا لااِاخ٠
موًٞلاهعخٙخلًّلاهِخٗا لاه٘طِٚٞلٗاهخٗهٚٞلذ٘يلمقوٙولذق٘قل 

ل.ااز ٝل لاالص َ
ل2011 موًٞلاهِخٗٝلاهخٗهٚٞلذ٘يلذق٘قلااز ٝل لااِع٘رلاالص ًٛل

وً ٚوللٗ رٙض وبوااغوركٞل لُخٗا لرٗهٚٞل لٗاعِطّلُٗٚ٘ٙ٘رنل ٗ
ل.ٗاهضِغوي



2-لاشل٣ٚٞلاالجاٌومٚٞلهإل وثٞل

ٞل: ٓخافلاشل٣ٚ
ٞل.ااضومخٝلاالجاٌومٚٞلهوف٣و لاهقعٚف
ٞٚل.ذفزلا بورلُٗقوطلااٚوٖلهؾوحللاهقز٠لاهِو٢
ٞٚ ل.بِو١لااضا٘ؽفو لٗجتٔٚشٓولبوألجٔشٝلاهط
ل.ت٘سٙعلاألفوذٛل لاألمٚور

ٞل: صتوسا لاشل٣ٚ
اهقٚوَلبوهعخٙخلًّلاألُغطٞلهؾوحللاهف٣و ل

ل.اهقعٚفٞلٗااِل٘بٞ



ٛل:كٌولتخمٍلٗتاعوْٗلًعلااؤصضو لاالص ًٚٞلاهاوه

ٛل.جوًعٞلستٌخلاألًنيلاهغِقٚط
ل.ًعٔخلابّلم وظ
ل.ًعٔخلاهفورٗق

، ل.ًخارظلاهف

ل.ا غ٘ركٚ ًعٔخل
ل. مز ًعٔخل

ل.ًخارظلابّلموًز

ل.اهٚخاهٛساٗٙٞلاهغٚخلستٌخل
موٟلاًاخارلاهذلابلللاتوظزرمٍلاهعخٙخلًّل

ل.اه٘طين
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 ل: ٓخافلااواقٚو
ل.اهضوطوُٚٞ عومٞلثقوفٞلٗمٛلذ٘يلاألذلوَل

ل

ل.اهخم٘ٝل ىللاه٘صطٚٞلٗستوربٞلاهاطزف
بزاسلرٗرلاهعوٌو١ل لل 

تزعٚخلاهخم٘ٝل لف١٘ل
ل. كزآو لاهع٘اٞ

ِٞٚل.تزصٚخلاه٘ذخٝلاه٘ط

بزاسلمٌٚٞلااذٓبلااوهلٛلل 
ٗم٘امخٖل لف طلًضورلل

ل.اهفا٠٘



ٍٚل:طزٙقٞلاهاِع
تِعٍلصاٞلًواقٚو لموٟلاألمىل لاهضِٞلتا٘س ل

لل(اُ٘اوٙ ٘اهغٌوي،لادتِ٘ب،لاهغزق،لرايو ل):لموٟ

ل َلٙضاغزقلكىلًواقٟلث ثٞل ٙو

اياٚةةةةةةورلاتوفةةةةةةزّٙلًةةةةةةّلل
اهغخؾٚو لاهعوٌٚٞلااعزٗفةٞلل

لاُ٘اكغ٘ط ل
ٙاٍلافااو،لكىلًواقٟلًّل

 .طزفلًعوهٛلاه٘سٙز



لاألًنيلاهعوَلهزابطٞلموٌو١لً٘رٙاوُٚو

ل

لٓ٘لاهغٚخلاهع ًٞلاألصاوولادتوٚىلمحخالبّلاهاوٖلًّلً٘اهٚخلل
ل(.اتزارسٝٗالٙٞل)لااذرورٝبق٘اذٛلل1933

ل:رراصإ
ل(لل ٓىل محخلبّلاهعومى)توقٟلتعوٌٚولً لزال لستعزٝلاألصزٝل

لسلو لاهعوَ٘لاهغزمٚٞلٗاهعزبٚٞ،لثٍلبعخلوهملتوبعلتخرٙ و 
لتزب٘ٙٞلًِٗٔحٚٞل لتُ٘ط،لمورل ىلل رضلاه٘طّلهٚخيىللل

ل لصوملاها٘ظٚ ،لل
ل(.1988/لل1957:ل)لذٚ لعغىلاه٘ظو٢ لاهاوهٚٞلًولبني

ل. صاوولموَ٘ل ص ًٚٞلٗمزبٚٞل•
ل.ًخٙزلاها٘جٕٚلاالص ًٛل•
ل.ٗسٙزلاهغؤْٗلاالص ًٚٞل•
ل.ًضاغورلعزمٛله ِملاهدلكٞلاالص ًٛلاا٘رٙاوُٛل•
ل.مق٘لاجملوطلاألموٟلاالص ًٛل•
ل.مق٘لاجملوطلاألموٟلهوفا٠٘لٗااعوملل•

ل:ٗظو٢ لٗ ُغطٞلًاعخرٝ
ل. ًنيلموَلهزابطٞلموٌو١لً٘رٙاوُٚول•
ل.ر٢ٚطلمجعٚٞلًلوفرٞلاهضٚخال•
ل.ي رللًعاٌخلهخ٠لاه٘كوهٞلاألاوُٚٞلاا٘رٙاوُٚٞل•
ل.ًضاغورلعزمٛلهخ٠لعزكٞلاها ًنيلاالص ًٛل•
ل.ي رللًعاٌخلهخ٠لؽِخٗقلاألًٍلااارخٝلهوضلوْل•
لبوذ لٗستوفزل لاها٘فٚقلبنيلاألؽوهٞلٗاذتخاثٞل لشتاو لمطومو لاهخٗهٞل•
ل(.مخاهٞ،لعؤْٗلاجاٌومٚٞلٗثقوفٚٞ)ل

ٞٚلاهضرلٝلاهذات



لاألًنيلاهعوَلهزابطٞلموٌو١لً٘رٙاوُٚو

ل

لبلُٕ٘لابالزلطزٙقٞلجخٙخٝلهوا هٚ لتقَ٘لموٟل صوظلجخٗهٞلاهعوَ٘للٙاٌٚشل
ل:بطزٙقٞلً ضطٞلٗافرٞلًِٔو

ل.جخٗهٞلاهفقٕلااوهلٛل•
ل.جخٗهٞلااِطقل•
ل.جخٗهٞلموٍلاه   ٞل•
ل.جخٗهٞل هفٚٞلبّلًوهمل•
ل.توخٚؿلً٘افقو لاهغوطيبل•
ل.ُعٍل لااضوجخل•
ل.رٙ٘اْل ربٛلًاِ٘ لاألٓخافل•
ل:ًِعً٘و ل لاهِقخلاالجاٌومٛلٗاها٘جٕٚلًِٗٔول•
o ل.ُعٍلاهثق ١
o ٞل.ًؤمتزلاألبوهض
ٗمخلبخ ل لسًينلًضو٢ىلفِ لبٔولاهلابلل:لُعٍلااضو٢ىلاهفقٔٚٞلٙق٘يلفٕٚل•

ل.ٗفىلادتوٓى
ل:االًاٚوسا 

ذوؽىلموٟلٗصوَلفورظلًّلررجٞلموٚولًّلطزفلر٢ٚطلادتٌٔ٘رٙٞلاهضٚخلستٌخللل•
ل.ٗهخلم خلاهعشٙش

ل.ذوؽىلموٟلٗصوَلاهلفو١ٝلاهفلزٙٞلًّلج هٞلااوملستٌخلارتوًطل•
ل.ذوؽىلموٟلجو٢شٝلتقخٙزٙٞلٗاًاٚوسلًّلؽِخٗقلاألًٍلااارخٝلهوضلوْل•
ل

 لاالُاودلٗااؤهفو



لموٌو١لً٘رٙاوُٚواهخا٢ٍلهزابطٞلاألًنيل

ل

ل.بٛلٗهخليطورٜ:لاالصٍلاهلوًىل•
ل(.هعْٚ٘لٗالٙٞلاذت٘ضلاهغزبٛ) ل َلذت ويلل1972:لتورٙخلٗستىلااٚ رل•
ل.ً٘رٙاوُٚو – 0022222475772: اهعِ٘اْل•
ل.ًاشٗدلٗهٕلصاٞل بِو١لٗبِو :لاذتوهٞلاالجاٌومٚٞل•
ل:اازاذىلاهخراصٚٞل•

ل.ٗاتعزٜاهاعوٍٚلاالباخا٢ٛلل1987ذاٟلل1981ًّلل
ل.اهاعوٍٚلاهثوُٜ٘ل1991ذاٟلل1987ًّلل

ل:اهغٔورا ل•
ل.ذؾىلموٟلعٔورٝلط ومٞلموٟلا هٞلاهلوت ٞلبوهوغٞلاهعزبٚٞل1985صِٞلل
ذؾىلموٟلعٔورٝلاهثوُ٘ٙٞلاهعوًٞل لاهعوَ٘لاهغزمٚٞلٗاهعزبٚٞلًّلًعٔخلاهفورٗقللل1989صِٞلل

ل.هوخراصو لاالص ًٚٞلٗاهعزبٚٞ
ذؾىلموٟلعٔورٝلاياؾوـل لااعوً٘وتٚٞلًّلًعٔخلاهعوَ٘لاالص ًٚٞلٗاهعزبٚٞلل1997صِٞلل
ل(.ااعٔخلاهضع٘رٜ) لً٘رٙاوُٚول

ل:اه٘ظو٢ ل•
ًزام ولموًولمبعٔخلابّلم وظلهوخراصو لل2000ص اٌدللل30ذاٟلل1992فدلاٙزلصِٞلل1ًّلل

ل.االص ًٚٞ
ل.ٙعٌىلًخٙزال رارٙولًٗوهٚولبزابطٞلاهعوٌو١لاا٘رٙاوُٚنيل2003ذاٟلل2000ًّلصِٞلل
ل.ٗذاٟلا ْل ًِٚولرا٢ٌولبزابطٞلاهعوٌو١لاا٘رٙاوُٚنيل2003ًّلصِٞلل
ل.ٗذاٟلا ْلً٘ظفول ل رارٝلذق٘قلاالُضوْلًعورالهزابطٞلاهعوٌو١لاا٘رٙاوُٚنيل2007ًّلصِٞلل
صِٞلًّلاهعٌىلاالص ًٛلل23 ًنيلاهزموبٞلبوالابلاهاِفٚذٜلبزابطٞلاهعوٌو١لاا٘رٙاوُٚني،لًعلل

ل.ٗااوهٛلٗاالرارٜ
ل:اهاشكٚو ل•

تشكٚٞلًّلااخٙزلاهعوَلاعٔخلابّلم وظلهوخراصو لاالص ًٚٞلذضبلاهاحزبٞلٗااٌورصٞلمّلل
ل.مزب

ل.تشكٚٞلًّلاألًنيلاهعوَلهزابطٞلاهعوٌو١لاهع ًٞلمحخالبّلاهاوٖلذضبلاهاحزبٞلٗااٌورصٞلمّلمزبل

ٞٚلاهضرلٝلاهذات



َلاهِو٢بلاألٗيلهألًنيلاهعو

ل

لازابطلٗهخلستٌخلاألًنيل:لاالصٍلاهلوًى
ل صاوولجوًعٛل:لاه٘ظٚفٞ

لًاشٗدل:لاذتوهٞلاهعو٢وٚٞ
ل.ًُ٘لىل1961:لتورٙخلٗستىلااٚ ر

ٞٚلاهضرلٝلاهذات

ل:لسلو لًولٙوٛل(ل ؽوٚٞل)للستعزٙٞرراصٞل(ل ٗال
ل:اهقزاْلاهلزٍٙل(ل 
ل.اهقزاْلاهلزٍٙلذفعولٗرزلولٗف طولٗجت٘ٙخال-
ل.للاالجوسٝل لمزا١ٝلُوفعل-
ل.االجوسٝل لرٗاٙٞلذفؿل-
ل.للاهقزاْلاهض عرراصٞل-
ل:ااعزٗفٞلاتعزًّٙٞلي يلاهِؾ٘ـل:لاهفقٕلل(لب-
األيقزٜ،لابّلموعز،لرصوهٞلابّلابٛلسٙخ،لشتاؾزليوٚىل:ل)لاهاقوٚخٙٞلاتوظز لل--

ل........(.
ل.م٘امخلاهفقٕلًّلي يلكاوبلاأِخلااِاخبلهوشموقل--
لا اغٛٗرمو ل ًوَلاذتزًني،لٗكاوبلًزامٛلاهضع٘رل:ل ؽ٘يلاهفقٕلًّلي يلكىلًّلل--

ل.اهزمٛلٗاهؾع٘رلٗ رلٍٓ
ل:ًّلي يلاهِؾ٘ـلاااخاٗهٞل لاهِر٘لٗاهؾزف:لاهعزبٚٞلل(ل -
ل.اخل...ل هفٚٞلابّلًوهملٗالًٚٞلاألفعويلًٗورٞلاألمزابل--
ل.رراصٞلاألربلاهعزبٛلاهقخٍٙلٗاذتخٙ ل--
ل.ٗ رلٖلااِ٘رقااِطقلًّلي يلاهضوٍلل--

ل
ل:ًّلي يلُؾ٘ـلااؾطوس:لاذتخٙ لاهغزٙ ل(لث-
ل:لاهخراصٞلاهِعوًٚٞ(لثوُٚو-
لللبوُ٘اكغ٘طًخرصٞلتلّ٘ٙلااعوٌنيلل--
لااخرصٞلاهعوٚولهالّ٘ٙلاألصوتذٝلل--
لااعٔخلاهعوهٛلهوخراصو لٗاه ر٘ثلاالص ًٚٞلل--
لاهخراصو لاهعوٚولدتوًعٞلركورللل--
لًزذوٞلاهخراصو لااعٌقٞل لاهفقٕلاالص ًٛلل--
لًزذوٞلاهخكا٘راٖل لاهغزٙعٞلاالص ًٚٞلل--

ل



َلاهِو٢بلاألٗيلهألًنيلاهعو

ل

 لاهغٔورا
ل.عٔورٝلاهخرٗظلاالمخارٙٞل-
ل.للياٍلاهخراصٞلاخرصٞلتلّ٘ٙلااعوٌني:لعٔورٝل-
ل.عٔورٝلاازذوٞلاألٗىللًّلاهاعوٍٚلاهثوُٜ٘ل-
ل.لل لاألربلاهعزبٛلًّلااخرصٞلاهعوٚولهواعوٍٚلااذلٙشل-
ل.األص ًٚٞ لاهفقٕلٗ ؽ٘هٕلًّلااعٔخلاهعوهٛلهوخلراصو لٗاه ر٘ثللااذلٙشل-
ل.عٔورٝلاهخرٗظلااعٌقٞل ل ؽ٘يلاهفقٕلًّلمضٍلاهخراصو لاالص ًٚٞل-
ل(لمضٍلاهغزٙعٞلادتوًعٛلركورل:لل)لعٔورٝلركا٘راٖلاهضوملاهثوه ل-
ل(.مضٍلاهغزٙعٞلادتوًعٛلركور:لل)لعٔورٝلاهخكا٘راٖلاهخٗهٞل لاهفقٕلاالص ًٛل-

ل

ل:اهِغوطو لاهعوٌٚٞلٗاهثقوفٚٞ(للرابعول-
ل.عز،لًزامٛلاهضع٘رل لل ؽ٘يلاهفقٕل-
ل.عز،لاهق٘امخلاهفقٔٚٞللكاوبلاأِخلااِاخبلهوشموقل-
ل.لًذكزٝل لااِطقل-
ل.لًذكزٝل لاهقزا١ا لاهض عل-

ل:للللللللللللللاه٘ظو٢ (ليوًضو
ل.ًعوٍلبوهاعوٍٚلاألصوصٛل-
ل. صاوولبوهاعوٍٚلاهثوُٜ٘ل-
ل. صاوولبواؤصضو لادتوًعٚٞل-
ل.لًخٙزلهوا٘جٕٚلاالص ًٛلبودتٌٔ٘رٙٞلاالص ًٚٞلاا٘رٙاوُٚٞل-
ل.ًضاغورلهز٢ٚطلادتٌٔ٘رٙٞلًلو لبوهغؤْٗلاالص ًٚٞل-
ل.للٗسٙزلهوثقوفٞلٗلاها٘جٕٚلاالص ًٛلبودتٌٔ٘رٙٞلاالص ًٚٞلاا٘رٙاوُٚٞل-
ل.مق٘ل لاجملوطلاالماؾورٜلٗلاالجاٌومٛلمب٘رٙاوُٚول-
 وامٞل:ل)ٗ م ًٚٞلًِٔو.لمق٘ل لمخٝلزتوهطل رارٙٞل لًؤصضو لثقوفٚٞل-

ل(.ً٘رٙاوُٚول،لااؤصضٞلاه٘طِٚٞلهألٗموف
ل.اتوظزر٢ٚطلزتوطل رارٝلااعٔخلاأينلهالّ٘ٙليزجيٛلل-
ل. ًنيلموَلًضومخلهزابطٞلموٌو١لً٘رٙاوُٚول-

ل

 لاهِغوطو لٗاه٘ظو٢



َلاهِو٢بلاألٗيلهألًنيلاهعو

ل

ٞٚلاهِغوطو لاهعوٌٚٞلٗاهثقوف

لاهِغوطو لاهعوٌٚٞلٗلاهثقوفٚٞلل(لصورصو
ل.ًؤه لمقٚخٝل ٓىلاهضِٞل-
ل(.مزٗبٞلؽِٔوجٞ:ل)كوتبل لاهاورٙخلبعِ٘اْل-
ل.حتقٚقلاهِقوبٞلاهضٚ٘طٛل لاه   ٞل-
ل.اهغِقٚطًٚٞ ًسلاهِشمٞلاالجاٌومٚٞل لاهِ٘اسيلل-
ل.بٚ (ل1200)حتقٚقلكاوبلاهفزرٗظل لُ٘اسيلاهفقٕلل-
ل.تورخيٚٞلٗٗؽفٚٞلاهغِقٚطٚٞلاهِ٘اسهٚٞااخُٗو لل-
مخرلك رللًّلاتوفزا لٗلااقوال لااِغ٘رٝل لشتاو لاجملوال للل-

ل(.اللٙاضعلااقوَلهذكزٓو)اهغزمٚٞل
ل:اهِغوطو لاهثقوفٚٞ(لصوبعو

لااغوركٞل لاهعخٙخلًّلااؤمتزا لٗلاهِخٗا لاهعوٌٚٞللل-
ل:رايوٚولٗليورجٚولًِٔولموٟلص ٚىلااثويلل-
ل(ث ثلًزا ل)لُخٗٝللللاهلدل٠ل لاذتخلل-
لُخٗا لهوٌِعٌٞلاالص ًٚٞللهوذلبٚٞلٗلاهثقوفٞلٗلاهعوَ٘للل-
لُخٗا لٗطِٚٞلاللميلّلذؾزٓولبوهعخل لشتاو لاجمل  لل-



َلاهِو٢بلاهثوُٛلهألًنيلاهعو

ل

ل
لاهغٚخلٗهخلاهشّٙلٗهخلاالًوَ.لر:لاالصٍلاهلوًىل-
لهعْٚ٘لً٘رٙاوُٚول1966:للللللتورٙخلٗلستىلااٚ رل-
لًاشٗدلٗ بلألطفويللللللللل:للاذتوهٞلاهعو٢وٚٞل-
ل لادتٌٔ٘رٙٞلاالص ًٚٞلاا٘رٙاوُٚٞلللللاألموٛمق٘لاجملوطلاالص ًٛل:اه٘ظٚفٚٞلاذتوهٚٞلل-
للل2005 صاوولتعوٍٚلموهٛلللًِذلاكا٘بزلل-

لذوؽىلموٛلاهخكا٘راٖل لل ؽ٘يلاهفقٕلًٗقوؽخلاهغزٙعٞلللل
للاُ٘اكغ٘ط صاووللستوفزلظوًعٞلللللللل

لٗظو٢ ل يزٜلل-
لاألًنيلاهعوَلاِاخ٠لاهفلزلاالص ًٛلٗلذ٘ارلاهثقوفو -لللللل
لاالًنيلاهعوَلااضومخلبزابطٞلاهعوٌو١للاا٘رٙاوُٚنيلل-لللللل
ل466441300للللللللل:ٓوت ل-لللل

ل:اهغٔورا 
ااغزبللل/ًلِوظ/ ؽ٘يلاهفقٕلًّلكوٚٞلا رابلظوًعٞلاا٘ىللازلومٚىللللفٟركا٘راٖلل-

لٖل14اهٛلل10مِ٘اْلاالطزٗذٞلااقوؽخلاهغزمٚٞل لفا ٜٗلموٌو١لعِقٚطلًّلاهقزْللل2009
كوٚٞلا رابلًلِوظلل  –ربوَ٘لاهخراصو لاهعوٚولااعٌقٞل لاهخراصو لاالص ًٚٞللل-

ل2003.ااغزب
لاُ٘اكغ٘طل1996.ااعٔخلاهعوهٛلهوخراصو لٗاه ر٘ثلاالص ًٚٞ – ل ؽ٘يلاهفقٕللااذلٙشل-
ٗاهع ًٞلللمخٗرستعزٝلاه٘اهخلاهع ًٞلاهشّٙلبّلاالًوَللٗستعزٝلاهع ًٞلستٌخلصومللٗهخليزٙخلل-

لمحخالٗهخلاهاوٖلل
لاهوةةغو 

لاهعزبٚٞلٗاهفزُضٚٞ-
ل

ٞٚلاهضرلٝلاهذات



َلاهِو٢بلاهثوُٛلهألًنيلاهعو

ل

لاهِخٗا لاهخٗهٚٞ
للل2014بوصت٘يلاكا٘بز–اهقو١لستوفزٝل لاهوحِٞلاالفزٙقٚٞلذتق٘قلاالُضوْل-
لل2013ًورظلل13اهٛلل3اِعٌٞلاالًٍلااارخٝلذ٘يلٗفعلااز ٝلبِٚ٘ٙ٘رنلًّلل57اهخٗرٝللمٛااغوركٞللل-

ل لاالص َللاازاٝٗاهقو١لستوفزٝلذ٘يلذق٘قل
ل2013راكورلِٙوٙزل –ًزكشلذزا١لاهذلكٛل –اهِخٗٝلاهخٗهٚٞلذ٘يلاهاعوٙػلل لسًّلاهع٘اٞلل-
ل2012لرمجدلاهزبوطل – االصٚضل٘ل-اهِخٗٝلاهخٗهٚٞلذ٘يلاا٘اطِٞلٗذ٘ارلاذتقورا للل-
اازكشللاالفزٙقٛلهوخراصو للذ٘يلل-ًواقٛلللًقوربو لٗجتوربلرٗيلاهضوذىلذ٘يلاالرٓوبلللل-ل-

لادتشا٢زل2012الابزٙىلللل9-8االرٓوبلًّل
ل2012ذ٘يلااٌورصو لاهقورٝلبواز ٝلص اٌدلللافزمٚوًواقٛلراكورلهعوٌو١ل زبل-ل-
لل28-26بودتشا٢زللاالموٛاجملوطلاالص ًٛل –االجأورلمِخلموٌو١لاالص َلبنيلااوفٛلٗاذتوفزلل-

ل2012ًورظل
ل-ُخٗٝلاالماؾورلهوغزمٚنيللااِعٌٞلًّلطزفلاه ِملاالص ًٛلهواٌِٚٞللٗلجوًعٞلاالسٓزللل-

ل2011اكا٘بزلل27اهٛل22ًؾزل –اهقوٓزٝل
 –ارٙطلابوبول –االحتورلاالفزٙقٛل –اهِخٗٝلاهخٗهٚٞلذ٘يلذق٘قلااز ٝللٗاهاقوهٚخلاالفزٙقٚٞلل-ل-

ل2011 كا٘بزلل7اهٛل2للل-اثٚ٘بٚولل
راالظللبوه٘الٙو لااارخٝل –ه٘ظلاصتو٘ظلل-صوُاولضٚيتل-ٗاعِطّ-ًواقٚو لذ٘ارلاألرٙوْللل-

للل2011ابزٙىلل10ًورظلاهٛلل17لًوبنياالًزٙلٚٞل لاهفذلٝل
للل2011ِٙوٙزللل27ب٘ركِٚوفوص٘ل– ٗامورٗم٘– اازاٝفٚ لعزفل لاهوقو١لاالفزٙقٛلذ٘يلمقوٙولل-
لل10-1ااعزبل–اهطوٗهٞلااضاخٙزٝلذ٘يلذق٘قلاالُضوْلٗاا٘اطِٞل لااغزبلًٗ٘رٙاوُٚوللاهزبوطلل-

ل2010لرمجدل
للل2010ٙ٘هٚ٘ل15-12-راكورل – CESA ل فزٙقٚولاالصذلاتٚحُٚٞخٗٝلًزكشلاهخراصو لل-
لل-ُخٗٝلٗامعللاهطف٘هٞلااغزبٚٞل لاأحزلبنيل ذلوَلاهغزٙعٞلاالص ًٚٞلٗاالتفومٚو لاهخٗهٚٞل-

ل2010ًوٙ٘لل14-12ااغزبل–فوظل–جوًعٞلاهقزٗٙنيل
للل2010 اوُٚولللابزٙىل– اعا٘تقز  –ااغوربٞلٗاهضٚوصو لاالًزٙلٚٞللاالكورًٚنيُخٗٝلل-
ل

ٞٚلاهِخٗا لاهخٗه



 تم بحمد اهلل


